Qui trình kiểm tra
1

Số TT

2

3

4

5
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7

Vị trí cầu
nâng

Các đèn ( Vị trí ghế của lái xe)

Dầu động cơ (Xả dầu)

Vòng bi bánh xe

Gạt nước và rửa kính

Khớp cầu

Dầu hộp số thường MT

Tháo bánh xe

Gạt mưa kính chắn gió

Dầu hộp số tự động ATF

Lốp

Còi

Cao su chắn bụi bán trục

Phanh đĩa

Đai dẫn động

Phanh đỗ

Thanh nối dẫn động lái

Phanh trống

Các bu gi

Phanh

Hộp thước lái thông thường

Ly hợp

Kiểm tra

Phanh bó

Thay dầu phanh

Dầu động cơ (Đổ dầu)
Nước làm mát động cơ

Lắp dụng cụ thay dầu phanh

Lắp bánh xe

Nắp két nuớc

Ắc qui
Dầu phanh

Vô lăng

Dầu trợ lực lái

Má phanh

Công tắc đèn báo mở cửa

Má phanh trống

Dầu ly hợp

Đai ốc và bu lông trên thân xe

Đường dầu

Phần tử lọc gió

Nắp thùng nhiên liệu
Hệ thống treo
Hệ thống chiếu sáng
Lốp dự phòng

Ống xả và hệ thống treo ống xả
Đai ốc và bu lông (Phía dưới
xe)
Hệ thống treo
Lọc dầu động cơ
Nút xả dầu động cơ
Thay mỡ (Tham khảo)

Bộ lọc than hoạt tính
Bệ đỡ trên của bộ giảm chấn
trước.
Nước rửa kính
Vặn chặt lại các đai ốc của
moayơ
Hệ thống thông khí hôp trục
khuỷu PCV
Nước làm mát động cơ
Hỗn hợp khí không tải
Dầu hộp số tự động ATF
Điều hoà không khí
Dầu trợ lực lái
Mức dầu động cơ
Khe hở xu páp
Lọc nhiên liệu

No.
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9

10

Vị trí cầu
nâng

Kiểm tra

Kiểm tra lại công việc của bạn

Lau chùi dụng cụ
Chăm sóc xe

Kiểm tra trên đường

